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Lease overeenkomst 
De ondergetekenden: 
Lessor: SmiLease B.V. , Lange Akkers 6 , 9351 VP Leek 
Lessee / de klant:  
Mevrouw: «NAAM» Geb. datum : «VVGEBOORTEDATUM» 
Adres : «STRAAT»   
Postcode : «POSTCODE» Woonplaats : «WOONPLAATS» 
Tel. Nr. : «TELEFOON» E-mail : «EMAIL» 
 
Verklaren hierbij het volgende overeengekomen te zijn: 
 
1. De te leasen en te leveren auto 
De klant leaset de volgende door SmiLease te leveren auto: 
Merk en model:        
Brandstofsoort:        
Kleur:           Bekleding: [                 ] 
Catalogusprijs:  €       
Accessoires:                   

 Winterpakket €  
 Metallic lak € 
   

 
Bij akkoord opdracht wordt door de klant een borgsom van € 500,-- aan SmiLease voldaan. 
 
 
2. Leaseperiode en te rijden kilometers 
Verwachte leverdatum en ingangsdatum van de lease:            
Werkelijke ingangsdatum is de datum van aflevering van de auto. 
Looptijd van de lease-overeenkomst:           60 maanden 
Jaarlijkse kilometers waar de leaseprijs op gebaseerd is:           
 
 
3. Leaseprijs (all-in, dus ook inclusief accessoires en afleveringskosten) 
Maandbedrag full-operational lease op basis bedragen punt 1 €       
Bij / af: de toeslag of korting voor schadevrije jaren (trede[          ]) €       
Bij: premie ongevallen inzittenden verzekering (punt 4) €       
 --------- 
Totaal maandelijks bedrag   €       
Kilometerprijs voor meer- of minder kilometers: €       
 
 
De laagste jaarkilometrage bij SmiLease bedraagt 10.000 kilometer per jaar. SmiLease betaalt minder dan 10.000 
gereden kilometers per jaar niet aan u terug. Bij een overschrijding van de overeengekomen gemiddelde jaarlijkse 
kilometers met meer dan 15 % wordt het tarief voor de meerkilometers vanaf de 15 % overschrijding met € 0,03 per 
kilometer verhoogd. Meer- of minder kilometers worden aan het eind van de looptijd in rekening gebracht of 
gecrediteerd. Bij grote afwijkingen kan tussentijds als voorschot een debet- of creditnota gemaakt worden.  
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4. Verzekering 
Aantal schadevrije jaren volgens de originele royementsverklaring:             
Maandelijkse opslag / korting op de leaseprijs per bonus / malus trede: 
Trede:        1  2  3  4   5 
Opslag (+) / korting (-)     €:   +32      +16       geen -7 -16 
Eigen risico per trede per schade:  €:            300       300       300          200         100 
 
Ongevallen inzittenden verzekering, uitkering € 10.000 (A) bij overlijden en € 20.000 (B) bij blijvende invaliditeit als 
gevolg van een ongeval. Uitkeringen zijn per persoon tot maximaal het aantal personen waarvoor de auto ingericht is 
(aantal gordels), zie daarnaast de polis. Kosten € 2,-- per maand:  J / N 
 
Heeft de klant gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst geen schades, geen bijzonder onderhoud dat 
samenhangt met de rijstijl en de auto in normaal nette staat ingeleverd, dan ontvangt de klant bij het weer bestellen 
van een nieuwe lease-auto, naast mogelijke aanbiedingen van dealers, gratis accessoires voor een totaal bedrag van 
€ 300 op basis van een overeenkomst voor 60 maanden. 
 
 
5. Machtiging automatische incasso (Incassant-ID SmiLease: NL52ZZZ020914540000) 
Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. De klant geeft hierbij aan SmiLease toestemming om 
aan het begin van de maand (+/- de 6e) de op basis van deze overeenkomst verschuldigde bedragen af te schrijven 
van IBAN bankrekening nummer: ………………………………………… 
 
 
6.  Bij inruil van een auto 
Merk en model:          
Bouwjaar:           Gereden kilometers:      
Overeengekomen inruilprijs incl. BTW:         
Door de klant gemelde bijzonderheden m.b.t. de staat van de auto:       
 
 
7. Algemeen 
Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn inclusief BTW en assurantiebelasting. Op grond van geldende 
fiscale regels wordt over de in de leasetermijn opgenomen afschrijving BPM, verzekeringspremie en wegenbelasting 
geen BTW berekend. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden versie 1.5 van SmiLease van 
toepassing. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst staan onderaan iedere 
internetpagina van SmiLease. De Algemene Voorwaarden zijn door de klant doorgenomen, de klant gaat hiermee 
akkoord.  
 
Aldus overeengekomen en in twee-voud opgemaakt: 
 
De Klant:        SmiLease: 
 
Plaats:  Leek      Plaats:  Leek 
Datum:  ……………………..     Datum:  …………………….. 
 
 
 
Handtekening: ………………….     Handtekening: …………………….. 
 


